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Gemeentelijke informatie

Gladde wegen door modder maisoogst

Normaliter start de oogt pas in de 
laatste week van september en de 
eerste twee weken van oktober. 
Door de droogte van de afge-
lopen periode is de eerste mais 
ondertussen geoogst. Tijdens het 
oogsten van mais kan er modder 
op de weg komen. Vooral als het 
regent worden de vervuilde wegen 
glad en ontstaan er gevaarlijke 
verkeerssituaties. Weggebruikers 
moeten in deze periode daarom 
alert zijn op gladde (land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft afspraken 
gemaakt met de agrarische be-
drijven dat zij modderborden 
plaatsen bij een vervuild wegvak, 
om de overige weggebruikers te 
waarschuwen. 

Daarnaast maken de agrariërs, na 
afloop van de werkzaamheden, 
zelf de openbare weg schoon. 
De politie en medewerkers van 
de gemeente Voorst gaan hier 
nauwlettend op toezien. Als u een 
gevaarlijke (weg)situatie ziet kunt 
u dit via www.verbeterdebuurt.nl 
melden.  ■

gemeenteraad 
Raadsvergadering 19 september 

Op maandag 19 september heeft de gemeenteraad vergaderd. 
Via voorst.raadsinformatie.nl kunt u de raadsvergadering terugkijken in het raad-
sinformatiesysteem Politiek Portaal. In de kalender klikt u dan op de gewenste da-
tum. Hier staan ook de besluiten die genomen zijn. U kunt ook met uw smartphone 
of tablet de QR-code scannen. 

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden benaderen, meepraten in de ronde-tafelgesprekken 
of een e-mail of brief sturen aan de raad: raad@voorst.nl of Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: 
@RaadVoorst 

Vergaderingen en bijeenkomsten
■ maandag 3   oktober 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
■ maandag 17 oktober 10.00 uur raadsvergadering  gemeentehuis Twello

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
■ Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen: r.hafkamp@voorst.nl en 06-53 11 65 06
■ Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA: j.wolffvanwulfing@voorst.nl en 06-43 90 39 27
■ Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000: e.deweerd@voorst.nl en 06-19 32 24 45
■ Arend Jansen, fractievoorzitter Voortvarend Voorst: a.jansen@voorst.nl en 06-50 66 66 01
■ Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks: b.grevinga@voorst.nl en 06-15 41 54 47 
■ Wim Vrijhoef, fractievoorzitter D66: w.vrijhoef@voorst.nl en 06-11 86 14 77
■ Arco Hak, fractievoorzitter SGP: a.hak@voorst.nl en 06-50 29 03 35

Scan de QR-code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de raadsleden.

E-mailservice raadsstukken
Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden voor de e-mailservice 
raadsstukken. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en 
raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de griffier, Dini Vriezekolk: 06 - 25 47 13 94. 
Als u algemene vragen voor de gemeente Voorst heeft belt u 0571-27 99 11. 

De gemeente Voorst feliciteert…
Nederlands kampioen beachhandbal meiden D van Voorwaarts

De meiden D van Voorwaarts werden onlangs in Stadskanaal Neder-
lands kampioen beachhandbal. Wethouder Peter Wormskamp bezocht 
de kampioenen afgelopen zaterdag tijdens de eerste thuiswedstrijd 
en feliciteerde hen namens de gemeente Voorst met dit prachtige 
resultaat.  ■

Wegafsluiting spoorwegovergang  
Holthuizerstraat Twello 

Op zaterdag 24 september 2022  is de spoorwegovergang in de 
Holthuizerstraat in Twello van 12.00 uur tot 19.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer. Molhoek-CCT voert dan in opdracht van ProRail 
B.V. noodzakelijk onderhoud uit aan de spoorwegovergang op het 
baanvak Apeldoorn – Deventer. 

Meer informatie
Wilt u als omwonende op de hoogte gehouden worden over de werk-
zaamheden aan het spoor? 
Via prorail.nl/omwonenden/check-het-spoorwerk-in-uw-buurt kunt 
u zich hiervoor aanmelden.  ■

Tweede inloopbijeenkomst verkeersonderzoek Twello Noord 

Op donderdagavond 29 septem-
ber 2022 organiseren wij een 
tweede inloopbijeenkomst over 
het verkeersonderzoek in Twello 
Noord. U bent tussen 19.30 uur en 
21.30 uur van harte welkom in het 
gemeentehuis in Twello. Tijdens 
deze inloopbijeenkomst geven wij 
informatie over de verbetervoor-
stellen en oplossingsrichtingen 
voor de gesignaleerde knelpunten 
in de omgeving. Er is ook gele-
genheid om met medewerkers van 
het adviesbureau Bonotraffics en 
de gemeente in gesprek te gaan 
over de voorstellen en u kunt re-
ageren op de verbetervoorstellen 
en oplossingsrichtingen. 

Aanleiding  
verkeersonderzoek
De gemeenteraad stelde op 
7 februari 2022 het bestem-
mingsplan ‘Nieuw Basselt en 

Fliertlanden’ vast. Daarbij nam 
de gemeenteraad ook de motie 
‘Verkeerssituatie Twello Noord’ 
aan. Deze motie kwam voort 
uit de zorgen van bewoners uit 
de naastgelegen wijk en omlig-
gende straten. De motie draagt 
het college van burgemeester en 
wethouders op om samen met de 
omgeving te onderzoeken hoe 
we de verkeerssituatie in Twello 
Noord kunnen optimaliseren en 
verbeteren. 

Wij horen graag uw reactie 
Op 8 september organiseerden 
wij de eerste inloopbijeenkomst 
over het verkeersonderzoek in 
Twello Noord. Alle informatie, 
suggesties en reacties van die 
bijeenkomst hebben we in een 
geanonimiseerd overzicht ver-
werkt. Deze inbreng is meege-
nomen bij de volgende stap in 

het verkeersonderzoek, namelijk 
het komen tot verbetervoorstellen 
en oplossingsrichtingen om de 
verkeerssituatie in Twello Noord 
te optimaliseren. Voordat wij de 
maatregelen verder uitwerken, 
horen we graag uw reactie op 
de verbetervoorstellen en oplos-
singsrichtingen. De uitkomsten 
van het verkeersonderzoek, inclu-
sief alle inbreng uit de samenle-
ving, leggen wij later dit jaar voor 
aan het gemeentebestuur.

Loop binnen wanneer u wilt
Wij benadrukken dat de inloopbij-
eenkomst geen vast programma 
heeft. Dit doen wij bewust om 
het bezoek te spreiden, zodat wij 
iedereen goed te woord kunnen 
staan. Tussen 19.30 uur en 21.30 
uur kunt u dus binnenlopen in het 
gemeentehuis wanneer het u uit-
komt.  ■



voorstwijzervoorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm vol-
ledig weer. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die 
wij al op overheid.nl hebben geplaatst

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 12 september 2022 tot 
en met vrijdag 16 september 2022.

Bekendmakingen

Week 38: 21-9-2022

 
Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, onder Beleid & re-
gelgeving en ga naar de pagina 
Bekendmakingen. Daar vindt u 
een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? In 
de tekst van de bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk 
is om een inspraakreactie, ziens-
wijze, bezwaarschrift of beroep-
schrift in te dienen. En zo ja, tij-
dens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11 of kom langs bij het service-
punt in het gemeentehuis. Wij hel-
pen u graag.

Berichten over uw buurt via 
overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Op 
overheid.nl is dat mogelijk. 

Op overheid.nl/berichten-over-uw-
buurt kunt u zich aanmelden voor 
een e-mailservice. Met enkele stap-
pen schrijft u zich in. U ontvangt 
dan dagelijks per e-mail een over-
zicht van besluiten en andere be-
richten die onder meer gemeenten, 
provincies en waterschappen via 
overheid.nl publiceren. U stelt het 
type bericht in en van welke organi-
satie u deze berichten wilt ontvan-
gen. Daarbij is het ook mogelijk een 
afstand ten opzichte van uw adres 
aan te geven. U krijgt dan bericht 
over de actuele locatiegebonden 
bekendmakingen/publicaties bin-

nen de door u aangegeven afstand.

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Iedere maandag in de even we-
ken houdt de welstandscommis-
sie een mandaatvergadering in 
het gemeentehuis in Twello (H.W. 
Iordensweg 17). De vergadering 
begint om 10.00 uur. 

De agenda (met daarin de lijst met 
te behandelen bouwplannen) ma-
ken wij op voorst.nl bekend. Vol-

gens artikel 12 van de Woningwet 
is deze vergadering openbaar. Wilt 
u hierbij aanwezig zijn? Dan horen 
wij dat graag van u. 

Houd er als derde belanghebben-
de rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering

Inloopavond resultaten verkeersonderzoek Zuiderlaan en omgeving

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Ganzeboomsland 15 t/m 21 in Twello Buurtfeest op 16-9-2022 Melding ontvangen BW-2022-0233

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Dorpsstraat en Schoolstraat in Twello Bemalen voor reconstructie Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2022-0013

Omgevingsvergunning

Dernhorstlaan 9 in Twello Kappen beukenboom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0491

Fokkerstraat 3 in Teuge Bouwen tuinhuis Aanvraag ontvangen SXO-2022-0492

Hoofdweg 86 in Klarenbeek Uitbreiden supermarkt Vergunning verleend (revisie) SXO-2021-0745

Noord Emperweg 7 in Voorst Plaatsen 22 zonnepanelen in grondopstelling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0493

Oude Rijksstraatweg 6A in Twello Uitbreiden en verbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0487

Oude Veldjes 23 in Twello Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2022-0417

Oude Veldjes 25 in Twello Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2022-0418

Rijksstraatweg 181 in Twello Vervangen bijgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2022-0489

Rijksstraatweg 19 in Twello Plaatsen zonnepanelen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0494

Rijksstraatweg 34 in Twello Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0490

Rozenhofstraat 1 in Steenenkamer Plaatsen eenzijdige nokverhoging Aanvraag buiten behandeling SXO-2022-0406

Stationsstraat 30 in Twello Bouwen 15 appartementen en ondergrondse 
parkeergarage

Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0423

Vermeersweg 63 in Twello Verbouwen woning Vergunning verleend SXO-2022-0325

Weerdseweg 3 in Wilp Plaatsen mono mestvergister Vergunning verleend SXO-2022-0375

Sloopmelding

Kervelstraat 38 in Voorst Verwijderen asbest dakbeschot Melding ontvangen SXO-2022-0495

Rijksstraatweg 181 in Twello Slopen bijgebouw Melding ontvangen SXO-2022-0488

Op 1 juni 2022 informeerden wij 
inwoners, ondernemers en sport-
verenigingen over de aanpak van 
een verkeersonderzoek naar een 
optimale situatie aan de Zuider-
laan. Er was ook gelegenheid om 
opmerkingen en suggesties mee 
te geven. Dit onderzoek heeft de 
gemeente samen met adviesbu-
reau Goudappel uitgevoerd. Graag 
geven wij u inzicht in de resulta-
ten van dit verkeersonderzoek. 

Daarom nodigen we u uit voor 
de inloopavond die we hiervoor 
organiseren op dinsdagavond 4 
oktober 2022 tussen 19.30 uur en 
21.00 uur in het sportcafé van SV 
Twello op Sportpark Zuiderlaan. 
U bent hartelijk welkom!

Verkeersonderzoek 
Zuiderlaan en omgeving
Het verkeersonderzoek helpt 
ons om de meest optimale ver-

keerssituatie voor de Zuider-
laan te bepalen. Een aanpassing 
van de maximumsnelheid op de 
Zuiderlaan kan mogelijk de ver-
keersveiligheid, leefbaarheid en 
bereikbaarheid op en nabij de 
Zuiderlaan beïnvloeden. En ook 
op de omliggende wegen en in 
de nabijgelegen woon- en werk-
gebieden. Het onderzoek geeft 
ons inzicht in de effecten op de 
genoemde thema’s. Dit helpt ons 

om een weloverwogen besluit te 
nemen over de maximum snel-
heid op de Zuiderlaan. Wij vinden 
het belangrijk om de resultaten 
van het onderzoek met betrok-
kenen te delen.

Inloopavond dinsdag 
4 oktober 2022
Op dinsdagavond 4 oktober 2022 
organiseren wij een inloopavond 
over de resultaten van het ver-

keersonderzoek Zuiderlaan. U 
bent tussen 19.30 en 21.00 uur 
van harte welkom om binnen te lo-
pen in het sportcafé van SV Twello 
op het Sportpark Zuiderlaan. Er is 
geen vast programma. Tijdens de 
bijeenkomst is er gelegenheid om 
met medewerkers van Goudappel 
en van de gemeente in gesprek te 
gaan over het onderzoek en de re-
sultaten. U kunt dan ook uw reactie 
op de resultaten geven.  ■
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Telefonische bereikbaarheid:
Klant Contact Centrum: maandag t/m donderdag van 
8.30-17.00 uur, op vrijdag tot 14.00 uur.

Maatschappelijke ondersteuning 
(bijvoorbeeld WMO, Werk & Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin)
maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur. Na deze tijd wordt u te woord gestaan 
door een medewerker van het algemene Klant Contact Centrum.

www.twitter.com/gemeente_voorst WhatsApp: 06 – 21 65 44 44www.facebook.com/gemeentevoorst

Burgerzaken:
Op afspraak geopend van maandag t/m vrijdag van 
8.30-14.00 uur. Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

Afhalen documenten
Op afspraak bij het servicepunt van maandag t/m donderdag van
8.30-17.00 uur en op vrijdag tot 14.00 uur. 
Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

Herinrichting Dorpsstraat en Schoolstraat Twello

De ondernemersvereniging Twello 
Centrum en de gemeente Voorst 
vinden het belangrijk dat het 
centrum van Twello aantrekkelijk 
blijft voor ondernemers, bewoners 
en het winkelend publiek. Sinds 
medio 2017 werkt de gemeente 
samen met de ondernemersver-
eniging Twello Centrum aan de 
herinrichting van het centrum van 
Twello. In de prioriteitennota 2018 
kunt u lezen dat dit project in 6 
fases, over meerdere jaren, wordt 
uitgevoerd. De eerste drie fases 
zijn gereed. De vierde fase start 
in de week van 26 september 2022 
en deze werkzaamheden zijn ge-
reed in april 2023. Daarna volgen 
nog een fase 5 en een fase 6. 

Dorpsstraat en 
Schoolstraat
Aannemersbedrijf NTP voert in 
opdracht van de gemeente de 
werkzaamheden gefaseerd uit in 
de Dorpsstraat en de Schoolstraat 
in het centrum van Twello. Deze 
werkzaamheden bestaan uit:

■ O p n e m e n  b e s t a a n d e 
verharding. 

■ Aanpassen bestaande vuil-
waterriolering en aanbrengen 
regenwaterinfiltratieriolering. 

■ Aanbrengen nieuwe inrichting 

met straatwerk, verlichting, 
bloembakken en dergelijke.

Eerste fase 
(week 39 tot en met 51)
In de eerste fase vinden er werk-
zaamheden plaats rondom het 
Dorpsplein in Twello. Hierdoor 
is de kruising Van Ghentstraat-
Dorpsstraat-Stationsstraat-Duis-
tervoordseweg van 3 oktober tot 
en met 7 oktober 2022 afgesloten 
voor al het verkeer.

Winkels blijven bereikbaar
Gedurende de werkzaamheden 
blijven de winkels bereikbaar voor 
het winkelend publiek. Na de aan-
leg van de nieuwe riolering maakt 
NTP een nieuwe verharding op het 
weggedeelte. Tijdens deze werk-
zaamheden blijft de oude verhar-
ding voor de winkels liggen. Als 
het weggedeelte klaar is volgen 
de verhardingen voor de winkels. 
De winkels blijven altijd bereik-
baar, in het uiterste geval is dit 
via loopschotten.

Tweede fase 
NTP start met de tweede fase in 
week 2. De werkzaamheden vin-
den dan plaats aan de Dorpsstraat 
en de Schoolstraat. Bij elkaar du-
ren de werkzaamheden van NTP 

volgens planning ongeveer vijf-
entwintig werkweken (tot april 
2023). Deze planning is een indi-
catie onder voorbehoud van lever-
tijden en weersinvloeden. 

Hinder en overlast
De uitvoering van de werkzaam-
heden veroorzaakt hinder. De 
gemeente probeert deze hinder 
zoveel mogelijk te beperken en 
de uitvoering zo te plannen dat 
bedrijven en woningen zo vei-
lig mogelijk bereikbaar blijven. 
Hulpdiensten kunnen altijd alle 
bestemmingen bereiken. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact 
op met realisatie en beheer bij de 
gemeente Voorst 0571-27 99 11 
of bekijk de projectpagina: voorst.
nl/dorpsstraat-twello  ■

Uitnodiging bijeenkomst ÉÉN tegen Eenzaamheid
bundeling van lokale kracht in Brede Coalitie 

Eenzaamheid is een probleem 
dat steeds vaker voorkomt. Ook 
in de gemeente Voorst. We wil-
len deze ontwikkeling tegen-
gaan. Dat kan alleen samen. 
Doet u mee? 

Brede Coalitie
Onder alle leeftijdsgroepen 
komt eenzaamheid voor. Een-
zaamheidgevoelens hebben een 
negatieve invloed op de gezond-
heid van mensen, hun welzijn en 
kwaliteit van leven. We willen 
eenzaamheid signaleren, voor-
komen en aanpakken. Daarom 
heeft de gemeente samen met 
Stichting Mens en Welzijn Voorst 
een Brede Coalitie opgezet: een 
beweging van gemeente, orga-
nisaties, verenigingen, onderne-
mers en inwoners die zich inzet 
om eenzaamheid terug te drin-
gen. Iedereen die zich betrokken 
voelt bij dit onderwerp kan zich 
aansluiten bij de coalitie. 

Bijeenkomst op 
28 september
Op woensdag 28 september or-
ganiseren we een bijeenkomst 
van 16.00 uur tot 18.00 uur in 
Klein Twello (Maarten Tromplaan 
2 in Twello). U bent van harte 
welkom! Tijdens de bijeenkomst 
praten we de leden van de Brede 
Coalitie en geïnteresseerden bij 
over de ontwikkelingen van de 
coalitie. En we vertellen meer 
over de oorzaken en gevolgen 
van eenzaamheid. Ook gaan 
we met elkaar in gesprek over 
ideeën voor mogelijke activitei-
ten van de coalitie. 

Doel 
We willen met de coalitie een 
beweging op gang brengen en 
in beweging houden. Dit doen 
we door: 
■ met elkaar meer alert te 

zijn op gebeurtenissen die 
het risico op eenzaamheid 
vergroten.

■ met elkaar de aandacht te 
vergroten voor eenzaamheid 
onder alle leeftijdsgroepen.

■ het taboe op eenzaamheid 
te doorbreken door het be-
spreekbaar te maken. 

■ voor verandering te zorgen 
zodat we in de samenleving 
meer naar elkaar omkijken. 

Het voorkomen en verminde-
ren van eenzaamheid vraagt 
bundeling van LOKALE kracht. 
We streven ernaar om zoveel 
mogelijk partijen met elkaar te 
verbinden: gemeente, cultuur-, 
welzijn- en zorgpartijen, huis-
artsen, vrijwilligers, onderne-
mers, bedrijven en sportvereni-
gingen. Voelt u zich betrokken? 
Sluit u dan aan bij de Brede 
Coalitie, uw hulp wordt zeer op 
prijs gesteld. 

Aanmelden
Wilt u bij de bijeenkomst op 
woensdag 28 september van 16 
tot 18 uur in Klein Twello aan-
wezig zijn? Stuur dan een e-mail 
naar info@mensenwelzijn.nl om 
u aan te melden. Kunt u niet 
aanwezig zijn maar wilt u wel lid 
worden van de coalitie? Ga dan 
naar mensenwelzijn.nl/ik-doe-
mee-verklaringen en vul de di-
gitale verklaring in.  ■


